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1906 - Marto— «Suda Stelaro.*  Campinas — 
Ŝtato S. Paŭlo. Prez. Ing° Tobias R. Leite.

Junio — Brazila Klubo «Esperanto*.  — Rua 
Souza Franco, 13.—Rio de Janeiro. Prez. Majoro 
Lauri ano das Trinas.

1907—Majo—Esperanta Petropolisa Grupo.— 
Petropolis. Prez. Dr. Jacome Martius Baggi de 
Araujo.

Septembro — Esperanjo Klubo— Aracajú — 
Ŝtato Sergipe. Prez. D-ro Alcibiades Corrêa 
Paes.

1908. *—Marto—G. E. de Bom Jardim.—Stelo 
Rio.—Prez. João Alfredo Desiderio Combat.

Junio.— Brazila Espero — (Virinagrupo) — 
Campinas. Ŝtato S. Paulo. Prez. F-ino. Julia 
Moreira Dias. x

1909. Marto — Esperantistinaro. — Guaratin- 
guetá. Ŝtato S. Paulo. Prez. F-ino Maria Au- 
tonietta Milliet.

Junio. —Alagoas Esperanto Klubo. Maceió, 
Ŝtato Alagoas. Prez. lngn Antonio Carlos de 
Arruda Beltrão. x

Julio.— Norda Matena Stelo — Tamoyos n. 
41 B. Belem, Ŝtato Pará. — Prez. D.ro Nuno 
Baena.

1910. — Julio \Grupo Esperantista de Juiz
de Fora.—J. Fora. Ŝtato Minas Gtfraes. Paulino 
Bandeira. . \
Septembro.—Esperantista Grupo Hernani Men
des.— S. José dos Campos. Prez. Cassiano R. 
Leite.

Novembro.— Grupo Esperantista de Bahia. 
Ŝtato Bahia. Prez. Koronelo Beraldo Dias.

1911. — Januaro -- Societo Esperantista 
Doktoro Baena.— Belem Ŝtato Pará. Prez. Dr. 
João Pedro de Figueiredo.

Ni publikigas nur la nomojn de 1’grupoj 
kiuj aliĝis al B. L. E. aŭ helpis Brazilan Esper
antiston.
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Qualquer pessoa póde isoladamente adherir á Liga, 
pagando a annuidade de 5$. Não ha joia.

Vantagens. Os grupos que adherirem á Liga gozarão 
das seguintes vantagens : X.

«) Recebem o «Brazila Esperantisto» para os socios 
:nual a^a^I,nen^° de 20 q. do preço da assignatura an- 

. For intermedio dos seus delegados são informados 
parte-eC1S°eS ^’rector’a da Liga nas quaes tomam

c) Gozam de Abatimento nas edições da Liga e nas 
encomniendas que por meio delia fizerem de quaesquer 
obras esperantistas;

d) Recebem da Liga todo o auxilio que esta lhes 
puder prestar, em beneficio da propaganda e d í ilusão do 
esperanto ;

e) Podem publicar no orgão official da Liga informa
ções mensaes sobre o movimento esperantista local.

Nota.—A Liga nào interveni em assumptos referentes 
á vida interna dos grupos filiados, podendo estes agir livre
mente de accordo com os fins para que foram creados.

Das vantagens c, d e e gozam também as pessoas que 
adherirem isoladamente á Liga, as quaes recebem o «Bra
zila Esperantisto». .

A relação dos grupos filiados e das pessoas que 
adherirem á Liga será publicada no «Brazila Esperantisto» 
e no «Brazila Adresaro» a apparecer brevemente.

Chamamos a attenção das directorias dos grupos 
esperantistas e de todos os bons samideanoj inaximé os 
que não fazem parte de grupos locaes, para a conveni
ência da adhesão á Liga, conforme os votos emittidos 
pelos 3‘ e 4' Congressos Brasileiros de Esperanto.

As pessoas que desejarem adherir á Liga devem di
rigir-se ao Sr.X i 
Souza Franco, 13. 
membro da Liga, e o «Brazila Esperantisto.»

Quanto á adhesão dos grupos e demais informações, 
dirigir-se ao Sr. J. B. Mello Souza, 1*  Secretario, rua 
Souza Franco, 13.

7 n ♦ * —

A’s Directoíhas dos Grupos Esperantistas. — 0 4’ 
Congresso Brazileiro de Esperanto, reunido em Juiz de 
Fóra, resolveu dirigir um appello a todos os grupos es
perantistas do Brazil para que estes incluam em seus 
estatutos disposições determinando que todos os socios 
effJctivOs e quites recebam o «Brazila Esperantisto» sendo 
a assignatura paga pelos Grupos, que para tal fim goza
rão do abatimento a que têm direito.

■ -JV 1

Edmundo Tribouillet, thesoureiro, rua 
O reinettente recebera o cartão de
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
Unuiĝo kreas forton

A Brazila Ligo Esperantista (Liga Esperantista Brazi- 
leira) cuja directoria é annualmente eleita pelo Congresso 
tem por lim dirigir a propaganda do esperanto no Brazil 
em questões de interesse geral, proceder a exames de 
esperanto, dar diplomas de professores, auxiliar os grupos 
e representar em qualquer emergencia a opinião dos es
perantistas brazileiros.

Sede—Rio de Janeiro, rua Souza Franco, 13.
<■ • * * • I

Cotisação annual. Cada grupo que adherir paga 10# 
por anno e elege um delegado, de preferenda residente 
no Rio de Janeiro. Póde o Grupo escolher mais de um 
pelegado, pagando nessa hypothese, 10$ por cada um.

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
BOLETIM DE ADHESÃO 
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA perantisto» cujo pagamento será feito pelos cl ubs que 
para tal fim gozarão do abatimento que a Liga lhes 
concede.

0 4*  Congresso Brasileiro de Esperanto tratando, 
como lhe competia, da eleição da Directoria da B. L. E. 
resolveu unanimemente, em sua sessão de 23 de abril, re
eleger a directoria cujo mandato findara, composta dos 
Srs. Eng. Alberto Couto Fernandes, presidente; Prof. João 
Ke.'ting, vice-presidente; J. B. Mello Souza, 1*  secretario; 
Hernani da Motta Mendes, 2’ secretario e Edmundo Felix 
Tribouillet,thesoureiro.

O mesmo Congresso resolveu também dirigir um ap- 
pello a todos os grupos esperantistas do Brazil para que 
•estes incluam nos respectivos estatutos dispositivos de
terminando que todos os socios recebam o «Brazila Es-

t-— *

Ao iniciar a direcção da B. L. E. por mais um anno 
a Directoria espera continuar a merecer o apoio dos 
grupos íiliados e bem assim conta que os demais grupos 
e todos os bons esperantistas brasileiros a auxiliem com 
suas adhesões, para qué ella possa desempenhar cabal
mente as funcçôes que lhe são attribuidas.

As condições exigidas e as vantagens concedidas aos 
grupos e pessoas que adherirem são publicadas mensal
mente pelo «Brazila Esperantisto». Para essa publicação 
chamamos a attenção dos nossos samideanos.

R *
V*  ' <
t* B. L. E.

Kvara Brazila Kongreso
DE

ESPERANTO%

JUIZ DE FORA 20-23 DE APRILO l

Antaŭ du jaroj, raportinte pri nia dua kongreso 
okazinta eri S. Paulo, ni diris: «La brazila esperant
istaro rajtas sin nomi laborema». Kaj nun tiu ne 
diskutebla veraĵo pli klare ankoraŭ fariĝas precipe 
rilate al niaj fervoraj gesamideanoj de Juiz de Fora al 
kies mirinda agemeco ni ŝuldas la neordinaran suk
ceson atingitan de nia kvara granda kunveno.

Juiz de Fora estas la plej kiera, la plej riĉa, la 
plej laborema urbo de Tvastega ŝtato Minas Geraes. 
Gi bone meritas la titolon «Princidino de Parodii 
buna» kiun. la popolo donis al ĝi, kaj ankaŭ tiun 
«luksa salono de Minas» per kiu ĝin baptis Grafo 
Aftonso Celso. Juiz de Fora kaj la kvara kongreso 
iĝis por ni neforgeseblaj. La brilantaj festoj, mult
nombraj kunvenoj, gajaj ekskursoj, gravegaj parol
adoj kaj plie la alloganta gastemeco de itiea popolo 
kaj la tre favora helpo de Ttuta gazetaro, ĉio, unu
vorte alportis nian triumfon ĉe la Kvara Kongreso. 
Cu ni estas aŭ ne pravaj tion dirante niaj legantoj mem 
juĝos, laŭ la jena raporto farota de ni sen multaj de
taloj, sed kiel eble plej bone.

Alveno de l’Gekongresanoj. — La 2Oan de 
aprilo, per la tagaj vagonaroj, alvenis al Juiz de Fora 
multaj geesperantistoj el Palmyra, Barbacena kaj aliaj 
urboj de lStato Minas, sed la plimulto el Rio, S. 
Paulo, Petropolis kaj aliaj brazi aj urboj alvenis la 
iian nokte en specialaj vagonoj, de 1’Centra Fervojo. 
Tiam pli ol mil personoj plenigis la stacidomon kri
ante «Vivu Esperanto» kaj aklamante Dron. Zamenhof 
kaj la ĉefajn brazilajn esperantistojn, precipe la Grafon 
Alfonso Celso kaj Dron Sylvio Romero.

La alveno de Tgekongresanoj estis sendube nefor- 
gesinda, solena, kortuŝita afero. Kiam la vagonaro 
haltis, muzikistaro aŭdigis nian himnon kaj oni 
eksplodigis en la aero miloj da artfajraĵoj kiuj preskaŭ 
surdigis nin. La aklamadon oni rekomencis per an
koraŭ pli granda entuziasmo.

Koran Bonvenon ! —Post kelkaj minutoj mult
nombra popolamaso kuniginte antaŭ la luksa hotelo 
Rio de Janeiro (kie gastigis multaj gekongresanoj) 
postulis ke la tre ŝatata tiea oratoro Dro. Amana jos 
de Araujo salutu la alvenintojn. Tial parolis Dro. 
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Amanajós kiu per belegaj frazoj nin salutis. Sekve 
parolis la kongresano Dro. Pedro Marques de Almeida, 
du ankaŭ ricevis longan aplaŭdadon.

Prediko de P.° Marinho.—Je la 21a matene 
okazis en la ĉefpregejo solena diservo dum kiu nia 
fervora samideano Pastro Benedicto Marinho, jam tre 
fama religia oratoro, eldiris belegan, predikon kiu vere 
ravigis la aŭdan taron. Dum la meso estis kantita de 
Snro. R. Beltrão la kanton “Ave-Maria” kun muziko 
de nia fervora samideano Querino de Oliveira dedi
ĉita al pastro Dro. Marinho.

La gazetaro publikigis resumon de tiu predikon,kiu 
kaŭzis grandan influon sur la brazilan Katolikaron.

Prepara kunsido. — Je la 12a efektiviĝis en 
Teatro Juiz de Fora la prepara kunsido, prezidita de 
Dro. Ataliba Amaral, el la Organiza Komitato. Post 
la kutima legado de protokoloj oni aklame elektis la 
jenan kongresan estraron: Prezidanto Dro. Eduardo 
de Menezes (profesoro kaj prezidanto de la Literatura 
Akademio de Minas); Vicprezidantoj, Dro. Haroldo 
Amaral, el S. Paulo, kaj prof. João Gonçalves, el 
Barbacena; Sekretarioj, Pedro Coutinho, el Rio, Dro. 
Garcia de Souza, el Pernambuko, Dro. Roberto Bel
trão, riprezentanto de AĴagoas E. telulo kaj Fno Klo- 
tilde Jaguaribe, el Juiz de Fora.

Solena malferma kunsido—Je la 2a vespere la

Grupo de kongresanoj ĉe la hotelo “Rio de Janeiro”. En la mezo sidas la tre konataj verkistoj 
Dro Sylvio Romero kaj Grafo Affonso Ĉeĥo.

(Kliŝo de “FON-FON”)

Teatron tute plenigis la geesperantistoj kaj invititoj, 
precipe profesoroj kaj gelernantoj el ĉiuj superaj ler
nejoj de Juiz de Fora, ĉar estis faronta paroladon la 
granda literaturisto Sylvio Romero, la Majstro de 
l’tuta brazila verkistaro.

Dro. Eduardo de Menezes malfermis la kunsidon. 
Sidiĝis je la ĉefa tablo la kongresa a estraro, la npre- 
zentantoj de Sroj Prezidanto de 1’Stato, ministro de 
1’Internaj aferoj de 1’Stato, ministroj de Milito, Finan
coj kaj Publikaj laboroj de 1’Respubliko, Sro. Kardi
nalo Arcoverde, de 1’urbestro de Juiz de Fora kaj 
aliaj eminentuloj.

Tiam aperis inter la ĉeestantaro Dro. Sylvio Ro
mero. Ekvidinte lin ĉiuj leviĝis kaj entuziasme akla

mis lin. Dro. Menezes, la prezidanto de 1’Kongreso 
iris al li kaj invitis lin sidiĝi je honora loko, kion li 
faris meze de longa aplaŭdado.

Antaŭ ol komenci la unuajn salutojn, oni aŭdis 
stare la himnon Espero, kantita de multaj fraŭlinoj 
kaj ludita de multnombra muzikistaro. Sekve leviĝis 
Sro. Backheuser, kiu en bela parolado esprimis la be
daŭron de ĉiuj kongresanoj pro la morto de du kare
gaj samideanoj: Kolonelo João de Deus Mello Souza 
kaj Paul Berthelot.

Salutoj al la Kongreso. Un post alia paro
lis, salutante la Kongreson, la jenaj delegitoj : José. 
Michulovich, ruso, riprezentanto de 1’fremda esperan
tistaro; Sro. Caetano Coutinho, del.'de Grupo Suda 
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Stelaro el Campinas ; Lauriano das Trinas, el Brazila 
Klubo Esperanto ; Koi0. Duarte da Silveira, el la 
Petropolisa Grupo; Honorio Leal, el G. E. de Nic
theroy ; Fino Clotilde Jaguaribe, el G. Matena Stelo, 
de Pará; Dro. Roberto Beltrão, el Alagoas E. Klubo; 
Hernani Mendes, el G. E. Hernani Mendes, el S. 
José dos Campos kaj Brazila Esperantista Klubo; 
Dro. Haroldo Amaral, el G. E. Espero Katolika el 
S. Paulo; Dro. Garcia de Souza, el Esperantista 
Pernambuka Ligo; Fr. ino Maria Vieira, riprez. 
de G. E. Doktoro Baena, el Pará; Dro. Benjamin 
Colucci, el G. E. de Juiz de Fora; Dro. Alberto 
Couto Fernandes, riprez. de E. K. de Aracajŭ.

Krom tio la Kongreso recevis salutojn senditajn 
per telegramo de Sro. P.° Mathias Freire, el Parahvba; 
Murillo Furtado, el Rio Grande do Sui; Desiderio 
Combat, el Bom Jardim, kaj aliaj samideanoj kiuj 
ne povis ĉeesti la Kongreson. Per leteroj salutis ĝin 
la Societo de Geografio, de Rio, la Kristana Junula 
Asocio, la Komercoficista Asocio de Rio de janeiro, la 
Rektoro de “Gymnasio Mineiro el Barbacena, k. t. p.

Dro. Couto Fernandes paroladis ankaŭ Kiel pre
zidanto de Brazila Ligo Esperantista.

Antaŭ ol fini sian paroladon Dro. Couto Fernan
des proponis ke oni aklame elektu honoraj prezidan

toj de 1’Kongreso la jenajn Srojn : Droj Zamenhof,

Grupo de kongresanoj elirantaj el la ĉefpreĝejo

Sylvio Romero, Grafo Affonso Celso, Dro. Benedicto 
Marinho kaj Caetano Coutinho.

Tiun proponon oni tuj aprobis per surdiga aplaŭ
dado.

Parolado de Dro Sylvio Romero, La fama 
brazila filozofo kaj verkisto leviĝis por paroli. La tuta 
ĉeestantaro de nove aklamis lin, ĉar ĝuste en tiu tago 
okazis la datreveno de lia naskiĝtago.

La parolado de Dro. Sylvio Roméro, belega 
pro sia formo kaj enhavo, kaŭzis la plej gravan 
impreson. La longega, nefinigebla aplaŭdado, kiu 
post ĝi aŭdiĝis elmontris kiom ĝi plaĉis al ĉiuj. 
La g'ora Majstro pruvis per energiaj, nevenkeblaj 
argumentoj, ke esperanto estas la solvo de urĝa 

post la prediko de Pastro Dro Benedicto Marinho.
(Kliŝo de “FON-FON”)

homara problemo, ke tial ĝi neeviteble progres
ados tra la mondo kaj ke ĉiuj devas kune klopodi 
por ke tiu baldaŭa triumfo efektiviĝu, Dro. Sylvio 
Roméro ricevis multajn gratulojn pro sia mirin
da parolado kaj estis salutita de Dro. Backheuser 
kiu parolis jela nomo de ^geesperantistoj. Poste 
Dro. Menezes fermis la kunsidon kaj ĉarmaj fraŭ
linoj de Juiz de Fora kantis la himnon Espero.

Telegramo de i/Prezidanto de l’Ŝtato —
A

La Prezidanto de. l’Stato Minas Geraes sendis al 
Dro. Amaral de Araujo, prezidanto de la Orga
niza Komitato, la jenan telegramon : «Bello Hori
zonte. 21, Kune kun miaj aplaŭdoj mi gratulas 
la belan entreprenon kiu hodiaŭ kunigas la bra- 
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zilajn esperantistojn, pro ĝia feliĉa bonsukceso. Ne 
povante ĉeesti la solenan feston al kiu vi ĝentile 
min invitis, mi estos tie riprezentita de Dro. An
tonio Carlos, la urbestro de Juiz de Fora. Bueno 
Brandão, Prez. de Votato.

Festo en Klubo Juiz de Fora. — Nokte pres
kaŭ ĉiuj gekongresanoj troviĝis en la sali noj de 
1’grava klubo «Juiz de Fora» kie okazis bonega 
b alo,akun la ĉeesto de multaj distingindaj familioj.

Ĝi estis vere neforgesebla festo. Oni multe 
dancis, ludis, deklamis, ktp. Tamen meritas spe
cialan raporton la interesa paroladeto farita de 
Dro. Backheuser duon-portugale kaj duonesperan 
te, ĉar tio multe amuzigis la aŭdantaron.

• • •
l.a Labora Kunsido.—La 22an matene, oka

zis ĉe la palaco de Forum la Ia labora kunsido, 
prezidita de Dro. Eduardo Menezes. Estis legitaj 
multaj salutaj telegramoj senditaj de samideanoj 
kiuj ne povis ĉeesti la kongreson.

Dro. Couto Fernandes legis longan raporton 
pri la jaraj laboroj de Brazila Ligo. Poste oni 
diskutadis la prezentitajn projektojn.

Pri la decidoj de tkongreso ni raportas ali
loke.

Dro. Benedicto Marinho — Por elmontri sian 
dankemon al la klera pastro Dro. Benedicto Mari
nho, la gekongresanoj decidis oferi al li tagmanĝ
on, kiu okazis la 22an en Hotelo Riode Janeiro.

. n

• -

r

SYLVIO ROMERODRO

c

Membro de la Brazila Literatura Akademio, profesoro ĉe Nacia Gimnazio kaj Leĝoscienca 
Lernejo de Rio de Janeiro

Je la norno de ĉiuj geesperantistoj parolis Dro. 
Backheuser salutante Pastron Marinho kiu, dan
kante, rekonfesis sian entuziasmon je esperanto.

Ekskurso al Parko «Weiss. — Alia neforges
ebla festo (ŝajnas ke ĉio pri la kvara estas nefor
gesebla).. estis la ekskurso al la pentrinda parko 
«Weiss», unu el la famaj vidindaĵoj de Juiz de Fora.

En granda, aro da specialaj elektraj tramoj 
forvojaĝis la gekongresanoj kies gajemon kaj en- 
tuzismon pligrandigis la muzikistaro kiu iris kune 
ludante belajn marŝojn. Ĉiuj tramoj estis ornamitaj 
per esperantaj flagetoj kaj oni kriadis «Vivu Espe
ranto ! Alveninte en la parkon jela Ia vespere, ko

menciĝis ĉarma amuzado. Unuj promenadis, aliaj 
dancis kaj ludis diversmaniere, ĉar tiu parko estas 
alloga amuzejo.

Subite okazis kuriozaĵo : ekaperis inter la ge
promenantoj L rumana vojaĝisto Sro. Franz Behr- 
m«n kiu parolas nur germane kaj esperante. Tiel,, 
la neesperantistaj promenantoj vidis kiel facile kaj 
flue la gekongresanoj interparolis kun tiu sinjoro-, 
kiun multe ĝojigis la okazintaĵo.

Dum la ludoj Dro. Amar. 1 de Araujo parola 
adis, kiel prezidinto de 1’organiza komitato, kaj do- ■ 
nacis al Fino Clotilde Jaguaribe ekzempleron de l'ro- 
mano «Reĝo de Montoj» de E. About, kiean>[ pl-
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esprimo pro la altvalora helpo, kiun la komitato 
ricevis de tiu agema samideanino.

La geesperantitoj nur revenis el Parko Weiss 
je la 7a nokte!

Kinematografa festo. La estroj de l’grava 
kinematografejo «Pharol» oferis al la kongresanoj 
specialan kinematografan kunsidon kiu multe pla
ĉis al ĉiuj. Meze dela filmoj montritaj, aperis nea
tendite portreto de Dio. Zamenhof, kiun la ĉees
tantoj salutis per longa aklamado.

Labora Kunsido. La 23an iha tene efekti
viĝis en salono de Eorum la 2a labora kunsido 
prezidita de Dro. Eduardo de Menezes.

Post tiu kunsido la prezidanto elektis kelkajn 
-komisiojn kiuj, jela nomo de ^esperantistoj vizitis 
la redakciojn de Blokaj ĵurnaloj kaj kelkajn kons
truaĵojn de l’urbo, inter kiuj gravaj lernejoj kaj la 
sidejo de Pafista asocio Affonso Penna.

La estraro de Brazila Ligo. — Kiam oni es
tis elektonta novan estraron de B. L. E. la kongre
so aprobis proponon laŭ kiu estas reelektita la sama 
estraro, konsistinta el Sroj. Dro. Couto Fernandes, 
prezidanto ; Proi. Keating, vicprez ; Mello Souza, 
Ia sekretario; Hernani Mendes, 2a sekretario kaj 
Tribouillet, kasisto.

Dankesprimo al Dro. Antonio Carlos. — La 
klera Deputado Dro. Antonio Carlos Ribeiro de 
Andrade, inda prezidanto de 1’Urbestraro de Juiz 
de Fora multe helpis la organizintojn de l’ko'ngreso 
kaj pro lia eminenta ofico tiu helpado iĝis altva
lora kaj tre efika por la sukceso de nia rendevuo. 
Tial, laŭ la deziro de multaj kongresanoj, Dro. Ba
ckheuser proponis la jenan dankesprimon unuani
me aprobitan de Tkongreso :

Art°. Ia Brazila Ligo Esperantista akiros por
treton de Dro. Antonio Carlos kaj havos ĝin en 
la honora salono de sia sidejo ;

Art°. 2a Tiu sinjoro ricevos la titolon de «Bon
farinto» de Esperanto en Brazillando ;

Art°. 3a La kongreso tuj elektos specialan ko
mision kiu je ĝia nomo vizitos Dro. Antonio Carlos 
kaj sciigos lin pri tiu ĉi propono». Por viziti Dron. 
Antonio Carlos oni elektis la jenan komision: Sroj 
Backheuser, Paulino Bandeira, Amaral de Araujo kaj 
Couto Fernandes Bedaŭrinde nia Bonfarinto ne po
vis, pro neatendita malsano, ĉeesti niajn kunsidojn 
kaj festojn.

Aliaj decidoj de l’Kongreso.— La kongre
so decidis, krom tio, la jenon:

Elekti Dron. Benjamin Colucci riprezentanto 
de Tbrazila esperantistaro ĉe la 7a Internacia kon
greso, okazonta en Antverpeno; Danki la organizan 
komitaton, kaj speciale Ŝrojn. Paulino Bandeira 
kaj Joaquim Nascimento pro iliaj klopodoj dank’al 
kiuj la kongreso trafis tiel grandan sukceson; Ele
kti Rio de Janeiron sidejo de la kvina kongreso; 
sendi salutan telegramon al nia glora majstro Dro. 
Zamenhof;

Peti ke ĉiuj esp. aj grupoj devigu siajn anojn 
aboni «Brazilan Esperantiston» kaj ke pri tio en
metu specialan artikolon en siajn regularojn; j 

Danki la gazetojn, asociojn kaj lernejon kiuj 
sendis specialajn riprezentantojn al la Kongreso;

La kongreso aprobis ankaŭ aliajn decidojn 
pri kiuj ni parolos oportune.

Pri la premio donacita de Librejo «Psvchi- 
ca». La tre konata librejo kaj eldonejo «Psychica» 
el Rio donace sendis oran medalon por ke la kon
greso donu ĝin kiel premion, al la aŭtoro de 
l’plej bona esperanta verkaĵo kiu estus plenumin
ta certajn kondiĉojn.

Laŭ tiuj kondiĉoj nur unu verko ekzistis; ĝi 
estis la ĵus aperinta «Methodo Theorico e Pratico» 
verkita de Sro. Honorio Rivereto.

Tial la kongreso decidis proponi al la dona
cinto ke oni malfermu konkurson kun pli longa 
templimo, por ke aliaj verkistoj prezentiĝu. La 
Ia venkanto ricevos la medalon donacitan de TLi- 
brejo Psychica» kaj B. L. E. kreos aliajn premiojn.

Ekskursoj.— Post tiu kunsido la geesperant
istoj disiĝis en kelkaj grupoj kaj gviditaj de si aj 
gastemaj kaj afablaj samideanoj de Juiz de Fora 
faris gajajn ekskursojn tra nia tiama Esperantujo, 
kiu estas ne la ĉefurbo, sed la ĉefa urbo de 1’ŝtato 
Minas Geraes.

Alveno de Grafo Affonso Celso. Je tagmezo 
multaj geesperantistoj iris al la stacidomo de TCen- 
tra Fervojo por atendi nian fervoran samideanon 
Sro. Grafo Affonso Celso. Inter ili troviĝis Dro. 
Sylvio Roméro, kaj la estraro de 1’Kongreso.

Kiam la vagonaro kiu kunportis la Grafon al
venis, oni entuziasme aklamis lin. Poste ĉiuj lin 
akompanis al Hotelo Rio de Janeiro, kie la kon
gresa komitato gastigis lin.

Solena Festo. La lasta solena festo de Tkon
greso okazis la 23an ĉe la bela Teatro, Juiz de 
Fora, je la 8*  nokte. La Teatro, mirinde ornamita 
ier floraj girlandoj, verdaj palmfolioj, lumaj steloj 
iaj multaj esperantaj flagoj tiel pleniĝis ke oni 
povus prave diri (laŭ popola dirmaniero) ke ne 
estis loko eĉ por unu pinglokapeto. La plej notin
daj kleruloj kaj eminentulaj familioj de Juiz de 
Fora ĉeestis. ?

Post la aŭdado de nia himno kantita de Tfraŭ- 
linoj kaj ludita de Tmuzikistaro «Euterpe» komen
ciĝis la kunveno, sub la prezido de Dro. Menezes, 
apud kiu sidis Droj. Amaral de Araujo, Backheu
ser kaj la fama brazila verkisto Grafo Affonso 
Celso, kiu estis faronta la ferman paroladon.

Unue parolis Dro. Venancio Silva, kiu dankis 
la urbon de Juiz de Fora pro ĝia gastemo je ni; 
Dro. Backheuser, kiu elmontris la dankemon kiu 
por ĉiam troviĝos ĉe la koro de Tgekongresanoj 
de la kvara; kaj Dro. Benjamin Colucci kiu res
pondis je la nomo de Tsamideanoj de Juiz de Fora.

Fermo de l’Kongreso Parolado de Grafo 
Affonso Celso—Tiam Dro. Eduardo de Menezes 
diris ke li estis fermonta la Kongreson sed la 
ora ŝlosilo estus la parolado farota de la granda 
kaj de ĉiuj amata brazila literaturisto Grafo Al
fonso Celso.

Longa aplaŭdado aŭdiĝis kiam tiu Akade 
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iniano komencis paroladi. Lia mirinda saĝeco 
kaj elokventeco ravigis ĉiujn. Kiam li finis bruiga 
aklamado salutis lin. Lia parolado estis ne nur 
ĉarma literaturado, sed aro da gravaj konsiloj, 
pensoj kaj originalaj ideoj per kiuj li denove 
publike konfesis sian entuziasmon je nia afero.

Koncerto. Internacia marŝo. —Sekvigis bo
nega koncerto en kiu partoprenis la geartistoj 
S-ino Menezes, F-inoj Eugenia Braga, Klotilde Ja- 
guaribe, Sroj. Duque Bicalho kaj Hernani Mendes.

Ĉiuj merits la aplaŭdojn, kiujn ili ricevis pro 
la lerteco de ilia ludado.

La belega solenaĵo finiĝis per la jam tre 
ŝatata Internacia Marŝo de Eustorgio Wanderley 
ĉarme kantita de 1’ĝentilaj knabinetoj el «Grupo 
Escolar Mariano Procopio» direktita de Profe
sorinoj Francisca Lopes, Izaltina Bastos kaj 
Carolina Kascher. Jen la nomoj de 1’knabinoj :

Esperanto: Ottilia Schãfer ; angla lingvo : 
Olegardina Schãfer; franca: Alda Vaz; portugala : 
Francisca de Oliveira; rusa: Maria Carlota Co- 
hanier; japoneza: Jovita Rodrigues; germana: 
Evangelina Cohanier; ltala: Christina de Assis; 
hispana: Maria José dos Santos.

Ankoraŭ sub la neforgesebla impreso kaŭzita 
de tiu marŝo, kiu estis vera belegaĵo, ĉiuj foriris 
el la teatro bedaŭrante kiel mallonge daŭris la 
festoj de 1’Kvara.

KONGRESAJ INFORMOJ
La ekspozicio.—Dum la kongreso estis vi

debla ĉe 1’Palaco de Forum interesa ekspozicio 
de esperantanoj, aranĝita de B. L. E. kun la 
helpo de 1'samideanoj de Juiz de Fora.

La kongreso kaj la estraro.—De nove nia 
estraro sin montris favora al ni. Ĝi oferis alla 
kongresanoj specialajn vagonojn de 1’Centra 
Fervojo kaj ordonis ke la telegrafa interkores
pondado de Tkongreso kaj ĝiaj delegitoj en ĉiuj 
ŝtatoj estu senpaga. Krom tio preskaŭ ĉiuj Mi
nistroj sendis riprezentantojn al la Kongreso. 
Tion ankaŭ faris la Prezidanto de 1’ŝtato Minas 
Geraes laŭ ni jam raportis. La urbestraro de 
Juiz de Fora donacis al la organi a Komitato 
helpan monsumon.

La Kongreso kaj la gazetaro. — La tuta 
gazetaro raportis tre favore pri la Kongreso, 
precipe la ĵurnaloj de Juiz- de Fóra : Jornal do 
Com inercio kaj Pliarol.

Jornal do Commercio, grava ĉiutaga ĵurnalo, 
dum la kongresaj tagoj dediĉis sian unuan paĝon 
mirai Esperanto. Ĝi publikigis bonegajn arti
kolojn, statistikojn, poeziojn kaj portretojn de 
1’plej notindaj brazilaj esperantistoj. Aliloke ni 
represas la belan artikolon «Koran Bonvenon» 
kiun ĝi aperigis en esperanto je la alveno de 
Tgekongresanoj. ^iprezentis ĝin ĉe la Kougreso ĝia 
klera redaktoro Sro. Franklin Jenz.

O Pliarol dank’al la favoremeco de ĝia estro, 
Sro. Costabile, ankaŭ aperigis multajn artiko
lojn, portretojn k. t. p. krom la detalaj scigoj pri 
uiaj kunvenoj kaj festoj.

Correio da Manhã, el Rio, unu el la ĉefaj 
brazilaj ĵurnaloj, sendis Sron. Ozorio Dutra, siã 
redaktoro, por ĉeesti la tutan Kongreson. Diaria 
de Noticias, A Noticia, el Rio. kaj Gazeta do Povo 
el S. Paulo havis ankaŭ riprezentantojn.

Dank’al niaj delegitoj en la ŝtatoj la infor
moj pri Tkongreso, senditaj per telegramoj, ra
pide diskoniĝis tra la tuta Respubliko, ĉar la 
ĉefaj ĵurnaloj de Tŝlataj ĉefurboj publikigis ilin.

Delegitoj de l’Kongreso. — Niaj laboremaj 
delegitoj en la ŝtatoj estis la jenaj: Dro. Nuno 
Baena, ên Pará; Benjamin Meilo, en Maranhão; 
Dro. Oliveira Bello, en Piauhy; Moacyr Caminha 
én Ceará; Pastro Mathias Freire, en Parahvba; 
Eustorgio Wanderley, en Pernambuko; Dra. Ar
ruda Beltrão, en Alagoas, Dro. Alcibiades Paes, 
en Sergipe, Dro. Magnus Sondhall, en Bahia; 
Sro. Araujo Primo, en Espirito Santo; Haroldo' 
Amaral, en S. Paulo (ĉefurbo) Tobias Leite en 
S. Paulo (Campinas). Sro. Nero Senna en São 
Paulo (Guaratinguetá): Sro. Cassiano Leite en 
S. Paulo, (S. elosé dos Campos); Sro. Leopoldo 
Pereira, no Paraná; Sro. Alfredo Goeldner en 
Santa Catharina; Murillo Furtado kaj Arno Emsi 
en Rio Grande do Sui; Antonio Perilio, en 
Goyaz; Sro. Lindolpho Cuyabano, en Matto 
Grosso; Sro. Mello Souza, en'Minas (Barbacena} 
kaj Sro. Alceu Novaes, en Minas (Uberaba).

La Organiza Komitato.— Ni ne povas fini 
tiun ĉi raportan antaŭ ol paroli pri la organi
zintoj de tiu neforgesebla Kongreso. Ili estis 
Dro. Amaral de Araujo, vicprezidanto de B. K. E. 
Hernani Mendes, la agema sekretario de Brazila 
Ligo', Joaquim Nascimento kaj Paulino Bandeira 
el G. E. de Juiz de Fora. Ĉiuj multe laboris, 
sendube, sed precipe la du laste cititaj, la komi
tatanoj loĝantaj en Juiz de Fora, altiris nian 
senfinan dankemon. Niaj karegaj amikoj Paulino 
Bandeira kaj Joaquim Nascimento estis vere ne
lacigeblaj en siaj laboroj por la Kvara. Tial ni, 
certe, neniam forgesos ke nian triumfon en Juiz 
de Fora ni ŝuldas al ili kaj al la fervoraj hel
pantoj kiujn ili varbis—Fraŭlinoj Clotilde Jagua- 
ribe, kaj Mariá Vieira, novaj profesorinoj, Dro. 
Benjamin Colucci, la klera junulo kiu nin npre
zentos en la 7a Internacia Kongreso, Dro. Edu
ardo de Menezes, estimatega literaturisto, kaj 
aliaj,a al kiuj ni tutkore dankas

Ĝis la revido ! —Jen ni alvenis al la fino ! 
Jen ni reprenas la vagonaron kiu nin fortiros el 
Juiz de Fora... Malbenita vagonaro! Jen ni 
diras lastajn adiaŭojn al niaj tieaj gesamide
anoj... «Ĝis la revido!» ĉiuj kriadis. Jes, jes 
karegaj geamikoj, ni esperas vin ĉiujn tie ĉi, en 
la vastega Rio. Prepariĝu vi, prepariĝu ĉiuj bra
zilaj esperantistoj por ĉeesti la Kvinan !

Kaj jen la vagonaro kiu rapide malsupre
miras la montaron kunportante nin, kies korojn 
jam premegas dolĉaj rememoroj de la neforgese
bla Kvara... '

J. B.M. S.
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Era nossa intenção publicar os retratos dos 
Drs. Conde de Affonso Celso, Sylvio Homero, P. 
Benedicto Marinho e Eduardo de Menezes dedi
cando assim este numero do B. E. exclusiva
mente ao nosso 4’ Congresso de Esperanto. Tal 
não nos foi possível, porem, devido á demora da 
remessa dos respectivos clichês; pelo que resol
vemos publicar no proximo numero os que rece
bemos com atrazo, bem como outras photogra- 
pIlias e artigos referentes ao mesmo Congresso.

@ aflT^eoeno
4

(El Alvares de Azevedo)

via naskiĝa datreveno, 
diru al vi?

Mia fratino.—Ĉe 
kion vi volas, ke mi

Ke la naskiĝotagoj de la virgulino estas kva
zaŭ la matenoj de 1’floroj ? kaj ke, en la maten
ruĝo de l’vivo, floroj kaj fraŭlinoj, trembrilaj de 
la roso de Dio, havas pli da ĉasteco kai par
fumo? Ne.

Mi nur diros al vi ĉi tion:—ke tie, en Rio, 
estas eble bona afero, ke oni vidas sian pro
pran naskiĝan datrevenon. En vespero printempa 
kaj esperoplena, kiam oni vivas kaj sin sentas vivi, 
kredeble estas dolĉe senti, ke, kvazaŭ sonĝo, pasis 
unujaro plue, jaro da saŭdado kaj feliĉo.

Ĉi-tie ne okazas tiel same. La ĉielo havas 
nebulojn, la tero ne havas verdaĵon, la vesper
oj ne havas parfumon. Tio estas mizera ! 
Estas propre por tedi homon dum ali tuta 
vivo, ke li nur vidas rubojn. Ĉio ŝajnas tie ĉi 
malnova kaj centjara... eĉ la fraŭlinoj! Ili estas 
enuigaj, kiel la maljuneco mem.

La 12a de Septembro estas alvenonta. Tiun 
ĉi fojon, mi preskaŭ ne jari ĝos.

Adiaŭ, mia fratino ! La nova paĝo de Fvivo, 
kiu malfermiĝis hodiaŭ, estu tiel feliĉa, kiel tiu, 
kiu fermiĝis hieraŭ. La tago estu bela, kiel la 
saŭdado estas dolĉega.

Adiaŭ!
Tio ĉi estas la vorto, kiun, el la ruiniĝantaj 

dometoj de nia patrujo, sendas al vi.

A •

Via frato
Tradukis: Dro Alcibiades C. Paes.

V
JJCoran bonvenon!

Al vi, kleraj kaj laboremaj geesperantistoj, 
kiuj nun venas en nian urbon partopreni en la 4a. 
Brazila Kongreso de Esperanto, ni, je la nomo 
de la gastema kaj progresema Juiz de Fora, el
diras la plej koran, la plej sinceran, la plej ami
kan bonvenon.

Nian saluton al vi, senlacaj probatalantoj ! 
Nian saluton al vi, per kie^ mirinda laboro tiu 
utila kaj belsona Lingvo Internacia faras tra la 
vastega Brazilio tiel notindan progreson. Vi 
apartenas al tiu granda multnombra armeo, kiu 
brave kondukas tra la tuta mondo la verdan stan- 
dardon de Esperanto. Certe, ni scias, multaj baroj 
malebligis al vi la vojon, sed tiel bela estas li 
idealo celita, tiel nobla la intenco de viaj klopo
doj, tiel nevenkebla la forto kaj obstino, kiujn vi 
elmontras, ke--ankaŭ pri tio ni estas certaj—via fina 
triumfo estos baldaŭ glore atingita. Tiam 
modestaj nomoj de 1’nunaj esperantistoj estos 
memorataj laŭ ili rajtas, kiel veraj bonfarintoj 
1’Homaro.

Bonvenon al vi, kleraj geesperantistoj, 
via laborado estu kiel eble plej efika inter ni !
vi ricevu en nia urbo la plej agrablajn impresojn ! 
Ke via 4a. Kongreso estu brila kaj fruktodona 
venko—jen nia deziro.

( El la numero de 1’ 21a. de Aprilo de “Jor
nal do Commercio” tre grava ĉiutaga ĵurnalo de 
Juiz de Fora).

la 
re
de

Ke
Ke

LA PLEJ BONAJ SPICOJ
Alvenis en Sparton riĉulo athena, 
Amiko de plado bonega kaj plena, 
Kaj al la komuna tagmanĝo spartana 
Akceptis inviton kun sento plezura;
Gustumis kuleron da supo terura 
Aaj diris al la prezidant’ likurgana:

«Amiko, mi pro Vgastemeco vin dankas, 
Sed petas, rimarku, ke spicoj ĉi mankas 
En ti telero, el kiu mi manĝas, 
Bonvolu do la kuiriston admoni, 
Ke ĉiam li devas la spicojn aldoni 
Tuj, kiam li ian manĝaĵon aranĝas».

La estro respondis: “Amiko, eksciu 
Kutimo en Sparto ĉi estas, ke ĉiu 
Kunportu kun si la nacian spicaĵon: 
Naturan malsaton kaj kontentemecon.
Se uzus vi ankaŭ da sama nur pecon, 
Vi trovus tre bona eĉ nian manĝaĵon.”

Francisco Valdomiro Lorenz
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KRONIKO

Belém.—Je la 28-a dejanuaro,

Pedimos insistentemente aos secretários dos 
grupos e mesmo aos nossos samideanos isolados, 
que nos enviem mensalmente noticias sobre o 
movimento esperantista local.

Ŝtato Pará.
ĉe Instituto Civico Juridico «Paes de Carvalho», 
okazis grava kunsido de esperantistoj, kiuj fondis 
klubon nomatan «Societo Esperantista Doktoro 
Baena.» Jen estas la provizora estraro: prez. João 
Pedro de Figueiredo; sek. Dorival de SanfAnna 
Lopes ; kas., Antonio Padilha Lobato; bibi., Luiz 
Albuquerque. Pro la grandaj servoj faritaj al 
Esperanto, Senatano Antonio Lernos estas elekt
ita kiel honora prezidanto. La nova societo jam 
"filiiĝis al Brazila Ligo kaj, laŭ ĝia regularo, ĉiuj 
anoj senpage ricevos Brazilan Esperantiston. 
Kurso estis tuj malfermita.— Daŭrigas sukcese la 
kurso de Union Espanola.—Dum nia 4a Brazila 
Kongreso de Esperanto, tiea delegito estis dro 
Nuno Baena, antikva kaj tre lerta esperantisto. 
— La klubo Norda Matena Stelo de Belém, iĝis 
nur virina. La nuna prezidantino estas profesor
ino Anna Sarah de Mattos.—Dro Nuno Baena 
aranĝis esperantistan konsulejon, kiu funkciadas 
de
La 

1;-. 8 1|2 ĝis 9 Isnokte ĉe Union Espanola. 
konsulo estas sro Celestino Ordonez.
Ŝtato Parahyba.—Bone marŝas nia afero en 
ŝtato. Dumla Kongreso, estis nia delegito tie

Transloĝiĝis al Recife

tiu ŝtato. Dumla Kongreso, estis nia delegito tie 
Pastro Mathias Freire, kiu multe helpis nin. Lin 
kaj la ŝtaton nprezentis ĉe la Kongreso Sro Motta 
Mendes.

Ŝtato Pernambuco.— Transloĝiĝis al Recife 
kun sia familio nia bona samideano Snro. Eus- 
torgio Wanderley, kiu la lastan jaron ricevis 
oran medalon post la finiĝo de sia kurso de 
pentrarto ĉe Akademio de Belartoj. Li estis dtim 
la 4a Kongreso delegito en tiu ŝtato.—

La «Esperantista Ligo Pernambuka» estis ri- 
prezentita ĉe 1’Kongreso.

Ŝtato Bahia.— Dro. Magnus Sõndahl estas 
tiea delegito de U. E. A. kaj daŭrigas la propa
gandon. Li jam publikigis em esperanto himnon 
de la «Sociokrata Unio.»'J * * • • • • < *

Ŝtato Riode Janeiro.—De l’urbo Petropolis 
de aliaj de la ŝtato multaj samideanoj iris al 
Kongreso de Esperanto. La entuziasmo, kiu 
estis granda, multobliĝis post tio.
— Esperantista grupo de Bom Jardim forte 

daŭrigas la propagandon.
Rio de Janeiro.—La geesperantistoj de Rio 

kaj de proksimaj urboj daŭrigas kunvenante ĉiu
monate por kuna vespermanĝo. Alla antaŭlasta 
ĉeestis rusano José Michulovich kaj du argentin- 
landaninoj sinjorino kaj fraŭlino Zappaché.

— Kiel jam scias nia legantaro, estis mal
fermita granda konkurso por organizo de Brazila 
Antologio, kun ĉefa premio de 62,50 spesmiloj. 

kaj 
nia 
jam

Al ĝi konkuris multaj esperantistoj: la decido 
estas donota de niaj kleraj samideanoj dro Reinaldo 
Frederico Geyer kaj Daltro dos Santos kaj de H. 
Motta Mendes.

— En la lasta Februaro foriris al Eŭropo nia 
samideano dro Agenor de Miranda kiu, certe, 
ĉeestos la kongreson de Antverpeno.

— La kongreso de Kristanaj Societoj de 
Junuloj, kunvenintaj en Rio, aprobis esperantoa 
kaj montris la deziron ke ĝi estu lernata ĉe ĉiuj 
societoj samcelaj. Laŭ tio, fondiĝis en Rio, je 
la 27a de januaro, la Brazila Esperantista Klubo 
(rua Quitanda, 47) kiu entuziasme propagandas 
nian lingvon inter la kristanoj. Esperantista kurso 
tie okazas trifoje ĉiusemajne. La klubo nun orga
nizas paroladojn en kaj pro Esperanto. Jen estas 
ĝia estraro: prez., Annibal de Souza; vicprez., 
Arthur Lustosa Aragão: sek., Julio Alves Pe
reira; kas., Joaquim Vargas; prok., João Freire 
de Andrade.

— Dum nia Kvara Brazila Kongreso de Es
peranto, ĉiuj ĵurnaloj de Rio publikigis longajn 
telegramojn kaj artikoloju pri ĝi, laŭdante la pro
gresojn de Esperanto inter ni.

— Brazila Ligo Esperantista kaj Brazila 
Klubo «Esperanto», la pioniro de Esperanto en 
Brazilio, transloĝiĝis nun al str Souza Franco 
n. 13, kien oni sendu la korespondadon.

— Zoophilo Brazileiro, antaŭ nelonge pu
blikigis artikolon de dro Mello Souza pri lingvo 
internacia.

— O Amigo da Mocidade, monata organo de 
Kristanoj en Brazilio, ĉiam raportas pri nia mo
vado kaj klopodas propagandi esperanton inter 
iliaj samreligianoj.

Ŝtato de S. Paulo.— En urbo 6. José dos 
Campos, okazis nun la oficiala inaŭguracio de 
Esperantista Grupo Hernani Mendes (rua 15 de 
Novembro n. 40.)

Snro Motta Mendes, tien speciale iris por fari 
paroladon kaj ekzameni diversajn junulojn. Sro. 
Cassiano Ricardo Leite, prezidanto de l’Grupo, 
kaj al kiu oni ŝuldas la belan fortan propagandon 
tiean por Esperanto, plene sukcesis en la ekza
menoj, ricevinte diplomon de profesoro aprobita. 
Li estas tro modesta, sed, vere, bonega pro
pagandisto de nia kara lingvo kaj jam sukcesis 
varbi por ni aron da bon^ij studamaj junuloj. 
La Grupo aliĝis al Brazila Ligo. Kurso estas 
malfermota. Antaŭen !

—Ŝtato Minas Geraes.—En la bela urbo 
Juiz de Fora okazis, de la 20a ĝis la 23a de 
Aprilo, nia Kvara Brazila Kongreso de Esperanto. 
Kta estis la kongreso, kiel entuziasma kaj fru
ktodona ĝi estis, neeble al ni diri en ĉi tiu mal
longa kroniko : pri ĝi nia amiko dro Mello Souza 
plene raportas en speciala artikolo.

— La registaro de la urbo, forte monhelpis 
la kongreson, kaj tion ni speciale ŝuldas al la 
urbestro, dro Antonio Carlos.

II
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— Dum la kongreso ni havis la plezuron 
persone koni sron A. Caetano Coutinho, unu el | D. Malĉev, hotelo 
la plej malnovaj esperantistoj,aŭtoro de la unua ler
nolibro de Esperanto en brazilio.

Semo. Monata ĵurnalo por bulgaroj. Redakcio: 
• «Poŝto» Trinovo (Bulgarujo). 

Jarabono 2 Sm.
. , . x . . . | -Gazeto Hispana. Esperanta monata revuo, oficiala

ka^Paroladoj duni la kongreso estas faritaj | organo de Hispana Societo p. p. Esperanto kaj de 
la aliĝintaj Grupoj. Redakcio haj administracio : 
Strato Munoz Torrero, 10-San Fernando (Cádiz). 
Hispanujo. Jarabono 1,20 Sm. (Tiu-ĉi gazeto ans
tataŭas «Gazeto Andaluzia», kin estis «.rgano de 
Andaluzia Esperantistaro.).

de droj Affonso Celso kaj Sylvio Romero, ambaŭ 
Akademianoj kaj konataj profesoroj ĉe superaj ler
nejoj de leĝoscienco. La prezidanto estis dro Eduar
do de Menezes, prezidanto de Literatura Akade
mio de Minas.

— Krom ĉiuj eminentuloj kaj estraroj de Juiz 
de Fora, kaj multaj gravaj societoj de Minas, ripre- 
zentiĝis ĉe la Kongreso sroj Moŝtoj prezidanto de 
Stato Mina^-Geraes kaj la Ministro de Interna- 
feroj de Minas.

— Je la 19-a de Aprilo, bone sukcesis enla 
ekzamenoj de alesto pri lernado, fraŭlinoj Carmen 
de Meilo, Francisca Nascimento, Leontina Nas
cimento, Branca Nascimento, Zulmira Nascimen
to, Iracema Torres, Sophia Neubauer, Al ira Lou- 
res Fen eira, Esmeraldina do Couto e Silva, Clo- 
tilde Jaguaribe, Maria Vieira kaj Esther Lins.

La sekvintan tagon, fraŭlinoj Clotilde Jaguari- 
be, Mariá Vieira kaj Esther Lins, faris siajn pru
vojn por la diplomo de profesoro aprobita ka j tre 
bone sukcesis, miriginte ĉiujn, ĉar ili ellernis es
peranton en tri monatoj. La ekzamenintoj estis 
droj J. B. Mello Souza, Benjamin Colucci kaj 
Paulino G. Bandeira.

Al la novaj profesorinoj, ni kore gratulas 
kaj de ili ni esperas fortan helpon por nia afero.

o

Le Capilartiste et «Paris-Coiffeurs retinis. 
Rue de Moscou, 40 Paris—5 frs. por anno.

Publica uma chronica esperantista e descrip- 
çôes em esperanto dos penteados na moda.

V11 Congresso Inter
nacional de Esperanto
ANTUÉRPIA

ffi F

H. M.

NOVAJ GAZETOJ RIGEVITAJ

Helpa LingVO- Monata organo por la propagando 
de la lingvo internacia «Esperanto». Redakcio kaj 
administracio : Colon 88, Cordoba—Republica Ar
gentina. Jarabono 1 Sm.

Tra la Filatelio. (L’Annonce Philatélique). Inter
nacia kaj ĉiumonata jurnalo por kolektantoj de 
poŝtmarkoj kaj poŝtkartoj ilustritaj. Oficejo de la 
ĵurnalo : 164, rue Thiers, Troyes-France. Jar
abono kun premioj : 0,80 Sm.

Esperanto-Folket- Propaganda organo de Esperan
to en Svedujo. Redakcio : G. H. Backman, Hal" 
singborg, Svedujo. Jarabono: 1,50 Sm.

Hungara Studento. Redakcio kaj Administracio • 
Budapest, VII., Alpár—utca 8.sz. Hungarujo. Jar" 
abono: 0,75 Sm.

La Instruanto. 5a Jaro de «Liberaj Horoj». Ĉiu
monata organo por lernantoj de Esperanto. Aldo
no de «Germana Esperantisto». Redakcio: Berlin 
SW. 68, Lindenstrasse 18-19 Germanujo. Jar
abono: 1 Sm.

Confirmando e completando as informações que demos 
acerca do 7° Congresso Internacional de Esperanto publi
camos as notas seguintes que attestam o enthu$iasmo 

‘reinante pelo proximo certamen esperantista em An
tuérpia.

O Congresso Internacional durará de 20 a 27 de 
Agosto e o 2' Congresso da Universala Esperanto Asocio 
realizar-se-á de 27 a 30 desse mesmo mez. No dia 27 
começarão as excursões dos esperantistan do 7*  (post
kongresaj ekskursoj) as quaes durarão cinco dias.

— A commissão organizadora (Sepo por la Sepa)’ 
creou varias sub-commissões que se occuparào das viagens 
das festas, cios hotéis, dos restaurantes, da locomoção, etc.

— Será aberto um grande concurso litterario com 
muitos themas propostos e premios correspondentes. Des
conhecemos as condições detalhadas desse concurso; sa
bemos apenas que o thema offerecido pelo Sepo por la 
Sepa é —Historia do Esperanto.

— Quanto ao preço do passadio em Antuérpia a com
missão organizou quatrò classes que custarão, respectiva
mente 7, 10, 15 e 20 Spesmilaj por cinco dias consecutivos 
para os que não comem nos hotéis; e para os que querem 
quarto e comida: 12, 15, 20 e 30 Spesmiloj pelo mesmo 
tempo.

Para mais detalhadas informações dirigir-se' ao Sr. 
Van der Biest, secretario do Sepo, Muiderbroedersrui 76, 
Antuérpia.

— Até 15 'de março ultimo tinham enviado suas 
adhesões 567 esperantistas, dos quaes 181 inglezes, 124 
belgas, 115 francezes e 72 allemães.

Brevemente realizar-se-ão congressos nacionaes de 
esperanto em Lübeck na Allemanha e no-norte da 
França. Numerosas conferencias serão feitas em importan
tes cidades desses e de outros paizes, em propaganda do 
7*  Congnssj Internacional. Espera-se que o numero de 
congressistas em Antuérpia augmente consideravelmente 
em consequência desses esforços.

— Pelo 4*  Congresso Brasileiro de Esperanto reunido 
em Juiz de Fóra, foi eleito representante dos esperantistas 
brasileiros em Antuérpia o jovem e ardoroso propagan
dista Dr. Benjamin Colucci.

— Em nosso proximo numero, é provável que possa
mos fornecer minuciosas informações sobre as festas que. 
preparam os nossos samideanos belgas.
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A FRATERNIDADE UNIVERSAL
— «» —

(J . B. Mello Souza)

Sobre ondas revoltas de um mar inconstante 
Ligeiro barquinho navega veloz.
E’ vasto o oceano; a terra é distante,
Não luzem na treva longínquos pharóes.

Avança o barquinho vencendo escarcéus
Eas nuvens occultam os astros dos ceus.

« Dizei, oh marujos, qual é vosso norte, 
Que rumo tomastes, ignoto, no mar? 
Temei esses ventos que trazem a morte, 
Só negros recifes podeis encontrar »

E vôa o barquinho que atroz ventania 
Arrosta nos mares possante e bravia.

« Os lares deixamos e os caros amigos, 
Um poito queremos por fim attingir, 
Embora corramos infi tidos perigos, 
A doce esperança nos faz proseguir.»

Serenam os ventos. Já cessa a procella 
No céu, entre nuvens, já brilha uma estrella

Qual brava maruja que o mar desafia, 
Constantes lutamos com grande fervor ; 
Também a esperança nos segue e nos guia 
Suave idéal de progresso e de amor.

Avante, marchemos ! Gloriosa e altaneira 
Se eleve entre os homens a Verde Bandeira.

Trad. do esperanto por

Jorge Davignon.

NEKROLOGIO
PAUL BERTHELOT

Kun bedaŭro ni scŭgas al nia legantaro pri 
la morto d.e 1’franca esperantisto Paul Berthelot, 
membro de la Lingva Komitato, kiu eklernis 
Esperanton en la jaro 1898 kajA estis fondinto de 
1’bonega ĵurnalo Esperanto. Ĝi okazis la 2ande 
Novembro lasta en Conceição do Araguaya, 
ŝtato Goyaz. Li estis ĝis la morto tre fervora 
propagandisto kaj ni ne povas forgesi, ke li 
estis la unua fremda esperantisto, al kiu ni pa
rolis.

Ni estas certaj, ke ĉiu, kiu konis lin, ne for
gesos lian nomon.

JOÃO DE DEUS MELLO SOUZA

Li estas patro de bonegoj esperantistoj, nome: 
Dro João B. Mello Souza, Ia Sekretario. de Bra
zila Ligo Esperantisto kaj delegito de 1’regislaro 
de Brazalio ĉe la 6a Kongreso, S-no Antoni et ta 
Milliet, kaj F-no Julietta Mello Souza, prezidan
tino kaj sekretarino de 1’grupo de Guara- 
tinguetá.

Brazila Esperantisto esprimas al lia familio 
sinceran kondolencon.

INTERNACIA LIGO DE POŜTOFICISTOJ

Fondigis lailan de Januaro en Dresdeno, kiu 
celas kunligi ĉiujn esperantistajn kolegojn de 
ĉiuj landoj, ĉar per speciala ligo de Poŝtistoj la 
registaroj pli volonte donos al ni la permeson 
porti sur nia uniformo la Esperantan signon. La 
“I. L. d. P.” eldonos depost Januaro specialan 
presitan gazeton kun titolo “Poŝta Esperantisto”, 
en kiu ĝi intencas publikigi ĉion, kiu interesas 
Esperanton kaj la Poŝton.

Precipe ni petas nin informi pri ĉiu speciala 
kurso por Poŝtistoj kaj nomi al ni la nomojn kaj 
detalajn adresojn de ĉiuj poŝtistoj sciantajn Espe
ranton, por ke ni povu ilin gajni por nia ligo.

Kolegoj de ĉiuj ŝtatoj aliĝu tuj nian ligon kaj 
postulu tuj senpage nian regularon kaj provnume
ron de nia ligorgano de sinjoro Paŭlo Schmidt, 
Dresdeno, Herbertstr. 23

frfrfrrLInternacia Studenta Esperantista Frateco
Sekretario: A. S. Arnold, LI S, 24 St. Marks Place, 

Nov-York, U- S-A-
Karaj Samideanoj:
Ni havas la plezuron anonci la fondadon de 

la “Internacia Studenta Esperantista Frateco”.
Gelo: 1. Krei fratajn rilatojn inter la tut

mondaj geestudentoj pei*  korespondado. 2. Inter
ligigi ĉiulandajn i 
unuiĝo, 
mondo.

geestudentojn en propaganda
3. Divastigi la lingvon Esperanto tra la

JARA KOTIZAĴO - 0.50 SM.
Por plua sciigo adresu la sekretarion.

UNIVERSO
La brazila esperantistaro perdis ankaŭ unu 

el ĝiaj anoj. Je la monato Februaro mortis nia 
bona amiko Kolonelo João de Deus Mello Souza, 
antikva oficisto ĉe la ministrejo de 1’Internaj 
Aferoj. Li akompanis ĉiam kun la plej granda en
tuziasmo ia propagandon de Esperanto al kiu li 
aliĝis antaŭ tri jaroj.

Internacia Klubo de korespondantoj kaj 
kolektantoj

Membroj jam en multaj landoj, ĉiu kores- 
pondema kaj kolektanta Esperantisto devas aliĝi. 
La jara kotizo nur estas M 2, F 2,50, 3 Sii, 1 Sm, 
por kiu ĉiu membro ricevas senpage la monatan
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memoroliston kaj la belan klubgazeton. «La Kole
ktanta Esperantisto.» Provnumero kaj dekla
rojn de aliĝo sendas senkoste la prezidanto Sro. 
G. Strossnor. Muchen, 28 Brieffach,

ba Esperantisto
«La Esperantisto» nia malnova germana 

kunbatalanto, ĵus komencis la trian jaron de sia 
apero kaj la numero de Januaro, kiun ni ĵus ri
cevis, pruvis la grandan simpation, kiun ni ĉiam 
havis por ĝi. Sur 16 bele ilustritaj paĝojn po 
numero ĝi enhavas tre interesajn artikolojn en 
bonstila Esperanto kaj la bela kovrilo montras al 
ni, ke “La Esperantisto” aperas ĉiumonate jam 
en 5500 ekzempleroj, certe la plej bona pruvo 
por la aplaŭdo, kiun ĝi ĉie trovis kaj prave meritas.

KORESPOIlDflDO ' V-• • "X • .,

M. Deŭtrehmann, Frankfurt a M.
Krilgkstr—Germanujo, deziras interŝanĝi p. 

k. montrante morojn kaj kutimojn de la popolo 
aŭ letere pri sociaj demandoj.

Hynek Rabŝteinek, Budoveova 211. Praha 
Zizkov. Boliemujo, p. i., p. m. sur bilafl. ĉiam 
respondos.

Carlos Vellozo—Rua 7 de Setembro, 163— 
Rio de Janeiro—Brazilio.

Job. Barta, soldato en Juft. Regmt° n. 91 
14 komp.— Budôjovise—Boliemujo.

Franz Gattermann, serĝanto en Juft Regmt*  
9s 14 Komp.—Budôjovise—Bohemujo.

Josef kieweg, serĝanto en Juft Regmt0 91 
14 komp. —Budôjouise—Boliemujo.

M. Mousse, soldato. tere Cie 31e Rt de Jnfie — 
Melun (S. M.)—Francujo.

N. Agronomoj—Domscchule—Reva!—Russie.
H. Fauchon — Romorantin — Loiretcher—

Francujo.
E. Hummel—Lradnagrburg—Rurfusstreustr. 

16— Germanujo.
Emanuel Saturnik—Kr. Vinohrady Cermá- 

kova ul. ĉ. 4—Praha—Bohemia— Austrio.
W. M. Tabenskl—954 Milwankee Ao.—Chica 

go Iii. -U. S. A.
H. Mazin—30 Rue des Toruneliers—Beaune 

( C d’Or)—Francujo.

Stanislpv Palkovsky—Moravia—Austrio.
Joaquim Vargas—Praia Gajú, 10—Rio de 

Janeiro—Brazilio.
NOTU.—Enskribo en ĉi tiu fako kostas $4-00 au 0,120 

sm.
Ni akceptas respondkuponojn 

Cekbanko.
kaj transpagilojn de

0 ESPERANTO NO ESTRANGEIRO
RUSSIA.—Acaba de apparecer uma nova revista de

nominada «Riga Stelo» e dedicada ao uso pratico do Es
peranto.—Graças aos esforços do Padre Aleksev foi intro
duzido nos programmasda Escola Real de Moscow o estu
do dessa lingua auxiliar.—Fundou-se eni Derbent uma po
derosa sociedade, cujo presidente é o principe Tavdgiridse.

FRANÇA.—Ao jantar mensal do grupo de Paris, rea- 
lisado em Dezembro, assistiram os deputados Albert Wilm, 
Charles Lebouck, Commandante Driant, o grande indus
trial Michelin e o celebre jornalista Hughes Le Roux.—
0 jornal Excelsior publicou um artigo sobre o Esperanto 
do conhecido humorista Tristan Bernard.—No dia 3 de 
Fevereiro o deputado Snr. Justin Godart fundou na Ca
mara dos Deputados um grupo esperantista, ao qual já 
adheriram mais de 40 deputados. Brevemente será discu
tido o projecto Cornet-Godart que trata da introducção 
do Esperanto nas escolas.—O jornal Paris—Esperanto, or
gão do grupo de Paris e da Federação da região parisien
se, transformou-se, apparecendo emgrande formato. —A 
Societo franca por la propa jando de Esperanto conta ac
tualmente mais de 8000 socios e 160 grupos filiados. Fazem 
tambem grande propaganda as 10 Federações esperantis
tas francezas. Durante o anno findo quasi todas organi
sadon com grande successo Congressos regionaes.—0 la- 
loratvire central d’électricite de Paris e o Standart Bureau 
de Washington estão em communicação por meio do Es
peranto para os trabalhos sobre as unidades eléctricas que 
elles ellaborata em commum. -As sociedades musicaes da 
Beauvais dirigiram ás sociedades congeneres nacionaes e 
estrangeiras um convite para que tomem parte no Con
gresso Internacional de Musica, a effectuar-se em Julho 
proximo, convite esse redigido em francez, inglez, alie 
mão e esperanto.

HOLLANDA.—Terá luĝar em Haya, le 14 a 18 de 
Agosto do corrente anno, o 2*  Congresso dos Esperantis
tas Catholicos, cujo programma definitivo, approvado pelo 
Nonsenhor Collier. ja foi publicado pelo «Nederlanda Ka
toliko».—Fundou-se um grupo em Groenloo.—A distinta 
cantora Siily Koeuen já temem seu repertorio alguns can
tos em Esperanto.

ALEMANHA.—Appareceu em Aŭgsburgo um novo 
jos nai dirigido em allemão e esperanto. Denomina-se 
«Germana Katoliko» e é o orgão da Liga esperantista catho
lica da Bavario.—Fundou-se a «Unuiĝo de Germanaj Fer
vojaj Esperantistoj», que tem por fim propagar o Esperan
to entre os empregados dos caminhos de ferro da Alle
manha. Essa sociedade publica um jornal denominado 
Fervoja Esperantisto.— O 6*  Congresso Nacional terá lu-
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gar no corrente anno em Lubeck.—Fundou-se em Dresde, 
em Janeiro ultimo, a «Internacia Ligo de Poŝtoficistoj», 
Um jornal especiol creado na mesmo occasião tratará 
de questões referentes ao Correio e do Esperanto.

AUSTRIA.—A firma Adel bert-Col madine editou ca
tálogos em esperanto.—A «Germana-Austria Esperantista 
Ligo*  compunha-se de 26 grupos em fius de 1910.

CROACIA.—Os grupos esperantistas de Zagreb feste' 
jaram solemnemente o dia do anniversario do Dr. Za
menhof.—Fundou-se um grupo eni Vinkovci.

PORTUGAL.—No dia 11 de Janeiro realisou o Snr. 
R. Horner, na Associação dos Logistas, uma conferencia 
sobre a lingua internacional. No dia 12 de Abril leve lu
gar outra conferencia, na séde do Lisabona Esperantista 
Grupo. — Abriu-se um novo curso, que será dirigido pelo 
Snr. Eduardo dos Santos.

H ESPANHA.—Durante o ines de Junho realisar-se-ha 
em Tarragonu o 2- Congresso da «Kataluna Esperantista 
Federacio».— A «Gazeto Andaluzia» tornou-se orgão offi
cial da Hispana Socieio sob o nome de «Gazeto Hispana».

ITALIA.—O prefeito de Genova cedeo uma sala da 
Universidade popular para as reuniões da Genova Espe
rantisto Unuiĝo. Ness i cidade abriram-se 4 cursos em es
colas publicas, nos quaes inscreveram-se mais de 100 
alumnos.—O 6- Congresso dos Cegos realizado em Bolo
nha acceitou a proposta tendente á introducção do Espe
ranto como materia facultativa nas escolas para cegos. 
Em consequen jia abriram-se cursos nas escolas de Bolo
nha, Padova e Reggio Emilio.— No dia 25 de Maio terá 
terá lugar a abertura do 2- Congresso de Esperantistas 
Italianos.

RUMANIA.—Na Universidade de Bukarest fundou-se 
um grupo de estudantes búlgaros.—A imprensa mostra-se 
cada vez mais favoravel á propaganda do Esperanto.—Fun
daram-se grupos em Paskanie e Jaŝi.

BULGARIA. — Appareceu em Tirnovo um novo jor
ni 1 de propaganda denominado «Semo».—Fundou-se em 
Sofia o «Laborista Esperantista Grupo». - Abriram-se 3 
cursos em Chumen, sendo um em uma escola primaria, 
outro no Gymnasio Pedagógico e o terceiro em uma escola 
para turcos.

ILHA DE CRETA.—Em Heraklion existe uma socie
dade de propaganda denominada Pan-helena Kreta Espe- 
peranta Societo, que brevemente editará o «Kreta Espe
ranto Eho».

RUSSIA ASIATICA.—Fundou-se em Vladivostock um 
grupo esperantista composto de operários chinezes, russos 
e japonezes. A sociedade de aviação dessa cidade adoptou 
officialmente o Esperanto p.tra sua correspondencia inter
nacional.

TURQUIA AZIATICA. — Por iniciativa da Princeza 
Eleni Koptssis fundou-se a 26 de Dezembro ultimo no sa
lão nobre do palacio do Principado de Samos um grupo 
feminino para a propaganda do Esperanto. Elle recebeu o 
nome «Samosa Espero», sendo aclamada presidente de hon
ra a Piinceza Eleni. Um grupo inaugurado sob tào bellos 
aŭspicios não póde deixar de produzir esplendidos fruetos.

CHINA.— Abriram-se cursos de Esperanto em Shan- 
gai, Pekin, Kanton e Fonkie.

EGYPTO. —Dro Sipek fez uma conferencia no Cairo 

e iniciou um novo curso. Está em formação um novo 
grupo de propaganda.

ESTADOS UNIDOS.—0 club commercial de Portland, 
que tem mais de 1.509 socios, editou 4.000 libretos illus- 
trados, que estão sendo distribuídos gratuitamente pelo se
cretario Sr. W. L. Crissey.—O Ministro da Instrucção de 
Vermont pedio informações sobre o movimento esperan
tista e declarou que o Esperanto já merece um logar m s 
escolas publicas.—Cogita-se no parlamento de Hartford de 
uma lei sobre a introducção do Speranto nas escolas pu
blicas e normaes.—Em Pittsburg os estudantes da «East 
Liberty Academy» que aprendem o Esperanto receberçi o 
mesmo numero de pontos que os que estudam as linguas 
vivas.—Ultimamente tem apparecido artigos favoráveis ao 
Esperanto em muitos jornaes e revistas importantes da 
Republica.

MÉXICO.—Abriram-se 2 cursos na Frata Rondo e bre
vemente serão abertos outros na Escola Nocturna para 
Obreros «Union» e na importante sociedade «Empleados 
de Comercio». Trata-se da fundação de uma sociedade cen
tral denominada Meksika Federacio Esperantista. — Fun
dou-se uma nova sociedade emMerida. —O estudo do Es
peranto foi introduzido na Academia de cégos.—O impor 
tante jornal «El Correo dela Tarde» publica artigos sobre 
o Esperanto.

ILHA DE CUBA.—Em fins de 1910, o Sr. Antonio 
Ateman Ruiz, em nome da Sociedade Esperantista Cuba
na, apresentou ao Secretario da Instrucção Publica uma 
memoria circunstanciada em favor da introducção do Es
peranto no programma dos estudos commerciaes.

COLOMBIA.—Appareceu em Cucuta um novo jornal 
denominado La Flago.

REPUBLICA ARGENTINA.- Os esperantistas da nos
sa visinha republica já teem um orgão oficial. Benomina- 
se Helpa Lingvo e é editado pelo grupo de Cordova. Cer
tamente elle dará um grande impulso á propaganda do 
Esperanto em todo o paiz.

PERU’.—O Sr. Cesar dei Rio apresentou no Senado 
um projecto de lei mandando incluir o ensino do Espe
ranto nos programmas da secção commercial do Collegio 
de Nossa Senhora de Guadalupe e nos demais de instruc
ção secundaria onde já se ache estabelecida ou se venha 
a estabelecer uma egual secção. Esse projecto será discu
tido durante a sessão do corrente anuo. Desejamos que 
elle seja convertido em lei.—Continua a publicar-se em 
Lima a revista «Antaŭen Esperantistoj», fundada em Ju
lho de 1903. Os esperantistas dessa cidade receberam as 
visitas dos samideamos Sroj Enrico Munoz, do Uruguay 
e Rafael Tovar Calderon, da Colombia.

AUSTRALIA.— Fundou-se um grupo na cidade de 
Lorne, graças ao esforços de Sino Anuy Cope.—Em Mel- 
bourne 3 esperantistas receberam o diploma de professor 
de Esperanto.—Abriu-se um novo curso no Instituto de 
Elliston, no qual inscreveu-se o respectivo director.

NOVA ZELANDIA. — Acaba de fundar-se nesse paiz 
a «Novzelanda Esperantista Asocio» com filiaes nas prin
cipaes cidades.—Em Invercargill existem 2 grupos e func
cionam 2 cursos, um dos quaés na «South Schoal», a mais 
importante do districto.

A. C.
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jn proverbojn kaj dirmanierojn uzitajn en laoriginala l 
lingvo. Malgraŭ ĉi la tradukaĵo neniel estas mal-1 
klara, kaj la legado kaj kompreno estas tute facila l 
kaj agrabla, eĉ por samideanoj ne ankoraŭ lert 
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Ltileco de Esperanto por la blinduloj. Kolekto 
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kun adresaro de la abonantoj de «Esperanta 
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alia katalogo de la fama firmo Burroughs Wellco- 
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tinigo «Ido» E. Ĉefeĉ. Prezo 0,75 Sm. Eldon
istoj: G. Warnier K° 15 Montmartre. Paris.

Esperanto-Poskalendaro por 1911. Eldonita 
de la Redakcio de la gazeto «La Esperantisto.» 
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Internacia Monata Literatura Gazeto
kHn la konstanta kunlaborado de D-ro Zamenhof /

Jara abono..................  7 fr.
Redakcio kaj administracio ĉe Librejo Hachete 

kaj K.o
79, Boulevard St. Germain, Paris
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Oni abonas ĉe la Firmo
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766, RUA DO OUVIDOR, 166
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Gazeto esperanta
ricevebla per

■

Eldonejo Esperanto Germadujo Leipzig Aŭgus- 

tenstr. 17 pr

JARABONO Sm. 2.— Unu numero 20 sd.
—

/

OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA (
Organo de la Lingva Komitato kaj de la Konstanta Komi- 

, - i1 • \ * *
tato de la Kongresoj

Jara abono................................... 5 fr.

Aperas ĉiumonate, krom en Septembro.

Ĉiuj esperantistoj devas ĝin aboni.

Redakcio kaj administracio, 51 rue de Clichy, Paris.

A PEDRA DO LAR
(LA HEJMOŜTONO)

w

Societano por la konstruado de domoj per 

la sistemo de reciproka kunhelpado.

Ĉiu societano pagas ĉiumonate malgrandan 
sumon por havigi rajton ricevi domon.
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Por klarigoj kaj informoj sin turni al Sro 

Carlos Pacheco, sekretario. i
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Internacia monato gazeto por Politiko, Scien 
eo, Literaturo, Arto, Sporto, Komerco kaj Hu 
moro en

ESPERANTO
El iranta jam la trian jaron ĉiumonate en 16 

paga ilustrita kaj bele bindita numero.
Jara abono prezo : 12 M, 2 F, 22 Sii, Rub,—. 80 Sm 

Postulu tuj senkostan provnumeron de Sinjoro Fritz 
Sterphan, Leipzig (Gerrn.), Kochstr, 61.
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Je 7a malantauaflanko de Villa Ruy Barbosa
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Vortaro Esperanta Portugala
KOMPILITA DE TOBIAS R. LE1TE '

Um volume in 16, 17 paga.................... l$500
Aĉetebla ĉe Francisco Alves & C. 166, rua do 

Ouvidor.—Rio de Janeiro.
—Kaj ĉe ĉiuj eldonistoj de «La Revuo».
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